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"حاجز للمعارضة شمال سورية يعتقل  3فلسطينيين بينهم طفلة"

• النقطة الطبية في مخيم دير بلوط :تسجيل  1100مراجعة خالل شهر من تشغيل النقطة
• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطينية "تغريد العيسات" وطفلتها منذ  6سنوات
آخر التطورات

•  100عنصر من "القيادة العامة" قضوا منذ بدء األحداث في سورية

آخر التطورات
أن مجموعة من المعارضة السورية المسلحة
أفاد مراسل مجموعة العمل عن مصادر خاصةّ ،

في منطقة عفرين شمال سورية اعتقلت  3الجئين فلسطينيين بينهم طفلة بعمر  12عاماً.

وأضاف المراسل أن الفلسطينيين من أبناء مخيم النيرب في حلب كانوا في طريقهم للوصول
إلى تركيا ،وهم" :زكي عرار" و"أيمن شبابو" وابنته ،ولم يعلم أسباب اعتقالهم أو مصيرهم
حتى لحظة كتابة الخبر.

هذا ويواجه الالجئون الفلسطينيون القادمون من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق المعارضة
شمال سورية ،معاناة كبيرة وتدقيق من قبل قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة
ألسباب مختلفة ،أبرزها منع الفلسطيني من الوصول إلى األراضي التركية ،أو للضغط على
المحتجزين لدفع مبالغ مالية معينة كأتاوة مقابل المرور.
من جانب آخر ،أعلنت النقطة الطبية في مخيمي دير بلوط والمحمدية والقرى المجاورة ،أنها
سجلت مراجعة ( )1100حالة بينهم ( )342طفل و( )322امرأة ،خالل شهر من تشغيلها.
كما قدمت النقطة الطبية ( )41وصفة دوائية ،ونقلت ( )245حاالت باردة ،و( )40حالة
إسعافية ،وتقدم النقطة الطبية الوحيدة العاملة على مدار  24ساعة الخدمات الطبية اإلسعافية
ألهالي مخيم دير بلوط والمحمدية والقرى.

وتعمل الخيمة الطبية على تأمين األدوية الالزمة ألصحاب األمراض المزمنة (القلب -
الضغط -الربو -سكر الدم) ،ومتابعة الحاالت المرضية وتغيير الضمادات بعد العمل
الجراحي ،ويتبع للنقطة الطبية سيارتين ،سيارة إسعاف وسيارة نقل مرضى.

هذا وتتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك
إلى الشمال السوري ،حيث تشكو من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات األساسية
والمعيشية.
في سياق آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "تغريد العيسات"
وطفلتها "هديل الغياثي" منذ  6سنوات ،وال يعرف مصيرهن أو مكان اعتقالهن.
وكانت األجهزة األمنية السورية اعتقلت األم وطفلتها أثناء مرورهن من حاجز األعالف التابع
للنظام السوري في الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك في الشهر الثالث من عام ،2013
ولم ترد عنهن معلومات بعد ذلك ،ولم تُعرف ظروف اعتقالهن حتى اللحظة.
بدورها وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أسماء ( )1759معتقالً فلسطينياً منذ
بدء أحداث الحرب في سورية ،بينهم مئات النساء واألطفال وكبار السن.

إلى ذلك ،أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع
توثيق ( )100ضحية من عنصر تنظيم الجبهة الشعبية -القيادة العامة ،التنظيم الموالي
للنظام السوري ،حيث قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في عدة
مخيمات فلسطينية ،وغالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك في دمشق.
وكان األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة طالل ناجي ،قد
كشف أن عدد الذين قضوا من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة منذ
بداية األحداث في سورية عام  2011بلغ ( )420عنص اًر و  800جريح.
وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة التي أنشئت يوم  24أبريل/نيسان
 1968على رأس الفصائل التي تقاتل إلى جانب النظام باإلضافة إلى حركة فتح -االنتفاضة
والصاعقة وحركة فلسطين الحرة والنضال الشعبي.

